Υδροναύτης - Διασώστης
Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ ανακοινώνει την έναρξη του διαρκούς προγράμματος «Υδροναύτης
– Διασώστης» το οποίο έχει στόχο την εξειδικευμένη και πιστοποιημένη κατάρτιση όλων των
μελών της οργάνωσης σε ζητήματα διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών. Ξεκινώντας την
προσπάθεια αυτή, το τμήμα καταδυτικής επιμόρφωσης της MKO Υδροναύτες σε συνεργασία με το
καταδυτικό κέντρο PLANET BLUE του κου Κώστα Θωκταρίδη, προσφέρουν στα εγγεγραμμένα μέλη
των Υδροναυτών, τα προγράμματα πιστοποιημένης εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες του
οργανισμού Εmergency First Response PRIMARY CARE ( CPR) και SECONDARY CARE (FIRST
AID).

Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ ανακοινώνει την έναρξη του διαρκούς προγράμματος «Υδροναύτης –
Διασώστης» το οποίο έχει στόχο την εξειδικευμένη και πιστοποιημένη κατάρτιση όλων των μελών
της οργάνωσ\ης σε ζητήματα διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών. Ξεκινώντας την προσπάθεια
αυτή, το Τμήμα Καταδυτικής Επιμόρφωσης της MKO Υδροναύτες σε συνεργασία με το
καταδυτικό κέντρο PLANET BLUE του κου Κώστα Θωκταρίδη, προσφέρουν στα εγγεγραμμένα
μέλη των Υδροναυτών, τα προγράμματα πιστοποιημένης εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες του
οργανισμού Εmergency First Response:
•
•

PRIMARY CARE ( CPR)
SECONDARY CARE (FIRST AID)

Στην εξαιρετικά προνομιακή τιμή των 50,00€ ανά άτομο, περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια (Στα Ελληνικά)
Έξοδα πιστοποίησης
Πτυχίο τοίχου
Εκπαιδευτικά υλικά και εξοπλισμός
ΦΠΑ 23%

Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες διαθέτουν ήδη εκπαιδευτικό εγχειρίδιο η τιμή θα
διαμορφωθεί ανάλογα, κατόπιν συνεννοήσεως με την οργάνωσή μας, στο τηλέφωνο +30 6978 727
383.
Επίσης, στους συμμετέχοντες Υδροναύτες θα δοθεί ως αναμνηστικό ένα μπρελόκ του
οργανισμού Emergency First Response, που θα περιέχει τα απαραίτητα για κάθε
διασώστη προστατευτικά ατομικά υλικά.
Η προσφορά μας αυτή αποτελεί ένα μέρος μιας προσπάθειας της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ που έχει στόχο
την κατάρτιση όλων των μελών της οργάνωσης πάνω στα θέματα διάσωσης και υποστήριξης της
ζωής και την πολιτική των διοργανωτών να προσφέρουν σε αυτή την τιμή τα τόσο σπουδαία αυτά
προγράμματα χαιρετίζει και ο ίδιος ο οργανισμός PADI - Emergency First Response, στον
οποίο θα σταλεί φωτογραφικό υλικό από την εκπαίδευση, για να παρουσιαστεί στα ενημερωτικά του
έντυπα η πρωτοβουλία μας.
Πιστεύουμε πως η αξία του να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο που να
έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν κάποιο έκτακτο περιστατικό, είναι
ανεκτίμητη και αυτός είναι ο λόγος που σε συνεργασία με το καταδυτικό κέντρο PLANET BLUE
καταφέραμε να προσφέρουμε την συγκεκριμένη εκπαίδευση σε τιμή κόστους.

Κάθε πιστοποιημένος διασώστης μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα διατηρήσει στην ζωή και εμάς
τους ίδιους, «αύριο».

Τα προγραμματα Primary care και Secondary Care
Το πρόγραμμα Primary care μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
•
•
•
•
•
•

Εκτίμηση συνθηκών
Χρήση προστατευτικών μέσων
Πρωτογενής εκτίμηση τραυματισμού/ασθένειας
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Διαχείριση σοβαρής αιμορραγίας
Διαχείριση τραυματισμού σπονδυλικής στήλης

Το πρόγραμμα Secondary Care μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες
•
•
•
•

Εκτίμηση τραυματισμού
Εκτίμηση ασθένειας
Επίδεση τραυμάτων
Τοποθέτηση νάρθηκα

Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του εξοπλισμού διαχείρισης καταδυτικών ατυχημάτων (φορεία,
συσκευές παροχής οξυγόνου, θαλάμου αποσυμπίεσης)
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο εκπαιδευτικές ημέρες στις εγκαταστάσεις του καταδυτικού
κέντρου PLANET BLUE, (Πρώην εργοστάσιο ΒΕΛΠΕΞ, Λαύριο) και απευθύνεται σε ομάδες των 12
ατόμων.
Δικαίωμα συμμετοχής – Δηλώσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο έχουν αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα στο
μητρώο της οργάνωσής μας μέλη, τα οποία ΔΕΝ διαθέτουν πιστοποίηση παροχής πρώτων
βοηθειών από αναγνωρισμένο οργανισμό, καθώς προτεραιότητα μας είναι η εκπαίδευση των μελών
που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα σεμινάρια στο παρελθόν.
Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 25 και 27 Ιουλίου 2011 και οι έντεκα συμμετέχοντες
ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις πρακτικές και θεωρητικές τους εξετάσεις. Η δεύτερη
διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2011 και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα μας.

